
Koolidevahelised 

koostööprojektid  
(School Exchange Partnerships - 

KA229) 



Vebinari kava 
• Ülevaade koolidevahelistest koostööprojektidest  

• Soovitused taotluse kirjutajale ja partnerile 

• Registreerimine ja OID-koodi taotlemine 

• Veebivormi täitmine 

• Küsimused-vastused  

   



Koolidevaheline koostööprojekt: 

strateegiline koostöö projekti 

lihtsustatud vorm 

koolidele/lasteaedadele 

  

• rahvusvaheline koostöö ühist huvi 

pakkuval teemal  

• lahenduste leidmine kitsaskohtadele 

oma õppeasutuses 

• kogemuste vahetamine 

• kolleegidelt õppimine 

• õpilaste kaasamine ja seeläbi koolielu 

mitmekesisemaks muutmine 

• õppeasutuse rahvusvahelise koostöö 

võimekuse suurendamine 

 



Eesmärk 

Koolidevahelise koostöö projektivormi eesmärgiks on 

aidata koolidel areneda organisatsioonidena ning 

parandada rahvusvahelise koostöö oskusi. 

 

Projekti kavandades peab olema selge: 

 missugust kasu toob projekt koolile/lasteaiale 

tervikuna (mitte ainult projektis osalejatele) 

 kuidas tekib sünergia – millised täpselt on iga 

osaleva kooli/lasteaia tugevused ning mil määral on 

tarvis koostöiseid tegevusi, et tekiks tulem, mis on 

midagi enamat kui erinevate tükkide kogum 
 



Osalemisõigus 
  

Eestis: Eesti Hariduse Infosüsteemi 

(www.ehis.ee) kantud üldharidust 

pakkuvad 

• koolieelsed lasteasutused 

• põhikoolid ja gümnaasiumid 

• kutsekoolid (üldhariduse osa) 

• huvikoolid 
  

 

Mujal: igas riigis on kinnitatud 

koolidevahelises projektis osalemise 

õigusega asutused/koolid. Partnerite 

valimisel üle täpsustada!  

 



Projektipartnerite arv piiratud 

 

Ühes projektis kokku 2-6 

kooli/lasteaeda, mis asuvad 

vähemalt kahes erinevas 

programmiriigis:  

 

ELi liikmesriigid; Liechtenstein, 

Norra, Island, Türgi, Põhja-

Makedoonia, Serbia 

 
Ühendkuningriik: 

https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-

update 



Projekti algus ja kestus 
 

• Projekti kestus reeglina 12–24* kuud 
 

   *erandina kuni 36 kuud (kui projekt sisaldab 

   õpilaste pikaajalist õpirännet (2–12 kuud) 

 

• Projekti alguskuupäeva saab vabalt 

valida, aga peab jääma vahemikku  

1. september – 31. detsember 2020 
 



Projekti toetus (ühikuhindades ehk 

fikseeritud summadena) 
 

Arvestuslik toetussumma on kuni 16 500 eurot õppeasutuse 

kohta aastas (seda ületades ei ole võimalik taotlust ära 

esitada). 

 
• Projekti juhtimise ja elluviimise toetus  

(Project management and implementation): 
projekti tegevuskulud (nt kohalikud tegevused, koostöös loodud 

tulemused  ja nende levitamine jne) – fikseeritud summa 500/250 eurot 

kuus. 

• Õppimis- ja õpetamistegevustega seotud kulud 

(Learning, teaching, training activities): 
mobiilsustes osalevate õpetajate, töötajate, õpilaste ja neid saatvate 

koolitöötajate reisi-, elamis- ja muud mobiilsusega seotud kulud – 

reisitoetus fikseeritud summa vastavalt vahemaale, elamiskulude toetus 

fikseeritud summa vastavalt päevade arvule. 



Projekti toetus (tegelike kulude alusel) 

 

• Osaleja(te) erivajadusega seotud kulud 
Kaetakse 100% abikõlblikest kuludest vastavalt tegelikele kulutustele. 

Kulude vajalikkust tuleb taotlusvormis põhjendada. 

• Suured reisikulud (erandjuhtumid) 
Suurte reisikulude katmist saab erikulude realt taotleda juhul, kui 

ühikuhind katab alla 70% reaalsetest kuludest. 

 

Taotleda on võimalik tegelike kulude katmist 80% ulatuses (st 20% 

omaosalus) 

 

Korraga mõlemalt eelarverealt reisikulude katteks raha taotleda ei saa – 

st peate valima, kas lepite ühikuhinnaga või taotlete erikulude realt suurte 

reisikulude katmist. 

 

   NB! Elamiskulusid kaetakse ainult ühikuhinna-põhiselt! 



Toetuse arvutamise näide 
 

• 2 kooli osaleb 1 aasta kestvas projektis: 

 
16 500 eurot kooli kohta aastas -> 

Maksimumtoetus projekti kohta = 2 kooli x 1 aasta x 16 500 eurot =  33 000 eurot 

 

• 5 kooli osaleb 16 kuud kestvas projektis: 
 

16 500 eurot kooli kohta aastas -> 1375 eurot kooli kohta kuus 

 

Maksimumtoetus projekti kohta = 5 kooli x 16 kuud x 1375 eurot = 110 000 eurot 

 

Sellest summast kulub projekti juhtimise ja elluviimise kulutusteks 24 000 eurot 

(1 koordineeriv kool 500 eurot x 16 kuud = 8000 eurot ja  

4 partnerkooli  x 250 eurot x 16 kuud = 16 000 eurot) 

 

Ülejäänud summa (110 000 – 24 000 = 86 000 eurot) on võimalik kulutada 

mobiilsustele, jagades seda osalevate koolide vahel vastavalt projekti eesmärkidele 

ja vajadustele.  

 



Õppimis-õpetamistegevused 
Learning/teaching/training activities 

 

Kestus 

Õpilasgruppide vahetused 

Short-term exchanges of groups of pupils 3 päeva kuni 2 kuud 

Töötajate koolitustegevused   

Short-term joint staff training events 3 päeva kuni 2 kuud 

Õpilaste pikaajaline õpiränne  

Long-term pupil mobility 2 – 12 kuud 

Töötajate pikaajaline õpetamis- või 

koolitustegevus  

Long-term teaching or training assignment 
2 – 12 kuud 



Soovitused eduka projekti kirjutamiseks 



 Kirjutage projekt ise – Teie teate kõige paremini, mida Teie 

koolil, Teil endal ja kolleegidel ning õpilastel tarvis on.  
 

 Ärge esitage teises riigis kirjutatud projekti hindamiseks 

Eestisse – võtate sellega endale liiga suure vastutuse. 
 

 Töötajate koolitustegevused (joint staff training events) 

üksteiselt õppimine, kogemuste vahetamine 

partnerasutustega, mitte tasuline kursus välisriigis! 

 

 Koolidevahelistes projektides ei saa korraldada rahvusvahelisi 

projektikohtumisi (transnational project meetings)!  



 

 

 

 

 Õppimis- ja õpetamistegevusi saab korraldada projektis 

osalevate koolide asukohariigis. 
 

 Põhjendatud juhtudel (sõltuvalt projekti teemast ja 

eesmärkidest) võib õppimis- ja õpetamistegevusi korraldada 

ka Euroopa Liidu institutsioonide asukohariikides. 
 

 Planeerige rahvusvahelisi õppimis- ja õpetamistegevusi 

(LTT) mõistlikult – üks LTT poolaastas on piisav. 
 

 Põhjendage iga LTT-d eraldi (ei tohi olla üks ja sama lõika-

kleebi tekst). 
 

 LTT-d peavad olema selgelt seotud projekti eesmärkide 

saavutamisega. 



 Vaadake projekti kavandades üle, kus täpselt Teie partnerkool 

asub ja uurige ka transpordivõimalusi, et Te ei avastaks 

projekti käigus, et lennuk iga päev ei lendagi või et peate 

kulutama mitu päeva kohalejõudmiseks. 
 

 Kui viimane LTT toimub ära kevadel, siis pange projekti 

lõpukuupäev samuti kevadesse. Teil on pärast projekti 

ametlikku lõppu 2 kuud aega aruande kirjutamiseks. 
 

 Koolidevaheline koostööprojekt on ainus võimalus õpilaste 

kaasamiseks õpirändesse – õpilastevaba projekt on õigustatud 

vaid lasteaedade-algkoolide ja erikoolide puhul. 



Soovitused edukaks osaluseks partnerina 



 Süvenege projektis osalemise ettepanekutesse, mida Teile tehakse – 

kas tegemist on koolidevahelise koostööprojektiga (KA229) või hoopis 

suurprojektiga (KA201), kus ootused ja vastutus on hoopis suuremad, 

raha jagab koordinaator. 

 Osalege aktiivselt projekti kirjutamise protsessis – küsige vahepealt 

teksti näha, tehke ettepanekuid, nii saate ettekujutuse, kellega plaanite 

koostööd teha ja kas see on üleüldse võimalik.  

 Kas on mõistlik minna kaasa projektiga, mis on kirjutatud keeles, mida Te 

ei mõista? Kuidas sellisel juhul teate, et projekti juhtivad inimesed 

valdavad koostööks piisaval määral mõnd üldkasutatavat võõrkeelt? 

 Suhtuge partnerina osalemisse kui õppimise protsessi – see sobib eriti 

hästi esmakordsetele osalejatele, andes võimaluse projekti juhtimist 

kõrvalt vaadata ja analüüsida. 

 



 

Taotlemine 
 

• Taotluse esitab kõikide partnerite 

nimel koordineeriv kool enda riigi 

Erasmus+ agentuurile (Eestis: 

Sihtasutus Archimedes)  

• Online-taotlusvorm 

• Sama partnerite koosseis võib  

korraga esitada ühe taotluse ühele 

Erasmus+ agentuurile 

 

Tähtaeg: 

24. märts 2020 kell 13.00 

Eesti aja järgi 



EU-login konto, organisatsiooni 

registreerimine ja OID 



Taotluse täitja registreerimine 

Loo kasutaja Euroopa Komisjoni veebirakenduste kasutajate autentimisteenuse „EU Login“ 
lehel 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Organisatsiooni ID (OID-kood) 

• On vajalik programmis osalemiseks, ilma selleta ei saa taotlust täita  
 

• NB! OID peab olema ka partnerkoolidel! 

• Vaata  juhiseid: 

     http://haridus.archimedes.ee/registreerimine       
 
 
 
  

http://haridus.archimedes.ee/registreerimine
http://haridus.archimedes.ee/registreerimine


Kontrolli, kas koolil juba on OID-kood: 
uut registreeringut ei ole vaja 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home 

SOOVITAME KASUTADA 

LAIENDATUD OTSINGUT 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


  
 

 

 

  

Organisatsiooni ID registreerimine (kui OID-koodi ei ole) 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home 

       

http://haridus.archimedes.ee/registreerimine
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


Kui OID-koodi ei ole: 

• Täida ära kõik väljad ja registreeri organisatsioon. Lisaks tuleb üles laadida: 

     a) Juriidilise isiku vorm  

         (eraõiguslikule organisatsioonile; avalik-õiguslikule organisatsioonile)  

     b) Finantsteabe vorm pangakonto andmetega  

• Juriidilise isiku ja finantsteabe vormi lisamisega ei ole kiiret, seda võib teha ka hiljem – 

pärast taotluse esitamist 

http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/legent_privcomp_et.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/legent_public_et.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/legent_public_et.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/legent_public_et.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/legent_public_et.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/fich_sign_ba_gb_et.pdf
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/fich_sign_ba_gb_et.pdf


Koolidevaheliste 

koostööprojektide 

(KA229) taotlusvorm 



Online-taotluskeskkonda sisenemine 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home 

(või: http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid)  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
http://haridus.archimedes.ee/taotlusvormid


Koolidevaheliste koostööprojektide taotlusvorm 



Kus näen enda pooleliolevaid taotlusi? 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/my-applications


NB! Vormi täites ärge avage mitut 
vahekaarti ning ärge kasutage erinevaid 

veebilehitsejaid. Korraga avada 1 arvutist! 

Taotlusvormi esileht 

Täitke inglise keeles! 

Lugege juhised tähelepanelikult läbi, siin on palju infot juba olemas. 

Taotluse allalaadimine PDF-ina 



Taotlusvormi esileht 



Taotluse jagamine 

Muutmisõiguse tagasivõtmine 



Üldine informatsioon 



Osalevate koolide lisamine OID-koodi alusel 
(OID-koodi sisestamisel lisatakse Organisation Registration System keskkonda sisestatud 

andmed automaatselt) 



Osalevate koolide andmete täiendamine:  
organisatsiooni üldandmed (Details) tulevad OID-koodi sisestamisel automaatselt, neid saab muuta 

ainult Organisation Registration System lehel, ülejäänud andmed (Profile, Associated Person, 

Background and experience) tuleb taotlusvormi sisestada 





Allkirjaõigusliku isiku ja kontaktisiku andmed 

küsimärgi alt avaneb 

abitekst 



Taustainfo, varasem kogemus, eTwinningu kooli märk 



eTwinningu kooli märk 

https://www.etwinning.net/et/pub/recognition/etwinning-school-labels.htm 

  

• eTwinningukooli märgi saajad aastateks 2019-2020 (Eestist 8 kooli): 

https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm 

https://www.etwinning.net/et/pub/recognition/etwinning-school-labels.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/recognition/etwinning-school-labels.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/recognition/etwinning-school-labels.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/recognition/etwinning-school-labels.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/recognition/etwinning-school-labels.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/et/pub/support/2019--2020-etwinning-school-l.htm


Prioriteetide ehk eelisteemade valimine rippmenüüst: 

horizontal, school education 
vt selgitust programmijuhendist: valdkonnaülesed prioriteedid (horizontal priorities) lk 100-102, 

üldhariduse valdkonna prioriteedid (school education) lk 103-104 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_en.pdf


Prioriteetide valimine ja põhjendamine 
NB! Valida pigem vähem kui rohkem! 1-2 valdkonnaülest ja/või üldhariduse valdkonna prioriteeti. 

Terve taotluse lõikes tuleb põhjendada, kuidas need on seotud projekti eesmärkidega ja planeeritavate 

tegevustega.  



Projekti kirjeldus 



Info eTwinningu ja teiste Erasmus+ veebikeskkondade kasutamise kohta 



 

Üldised andmed tegevustes osalejate kohta 



 

Projekti juhtimise ja elluviimise toetus 



Rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused ehk mobiilsused 
Tegevuse tüüpide täpsema kirjelduse leiate programmijuhendist lk 298 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_en.pdf


Rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevuse üldinfo (staff event) 

Pärnu kool Alicante kool 

Stockholmi kool 

Pariisi kool 



Rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevuse üldinfo 

Miinimumkestus on 3 päeva ilma reisipäevadeta! 

Reisipäevi sellesse lahtrisse ei lisata! 



Rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevuse üldinfo (Exchange 

of groups of pupils) 

Alicante kool Pärnu kool 

Pariisi kool 

Stockholmi kool 



Rahvusvahelise õppimis- ja õpetamistegevuse üldinfo (Long-term 

study mobility of pupils) 

Pärnu kool 

Alicante kool 

Stockholmi kool 

Pariisi kool 



Rahvusvahelises õppimis- ja õpetamistegevuses osalevate 

koolide lisamine (iga kool eraldi grupina) 



Elamiskulude toetus ja reisipäevade sisestamine 

elamiskulude toetus: mitmeks päevaks soovite taotleda elamiskulude toetust? 



Elamiskulude toetus ja reisipäevade sisestamine 
(õpilased ja saatvad õpetajad märkida eraldi, nende elamiskulude toetus on erinev!) 

Elamiskulude toetus saatvatele 

õpetajatele: sisulise tegevuse päevade 

arv + reisipäevad  

(3+2 = 5 päeva) 

Elamiskulude toetus õpilastele: sisulise 

tegevuse päevade arv + reisipäevad 

(3+2 = 5 päeva) 



Elamiskulude toetus ja reisipäevade sisestamine 

Hoiatustekst, kui lahtrisse märgitud 

päevade arv on suurem kui tegevuse 

sisupäevad + 2 reisipäeva 



Reisitoetus (kõik osalejad koos, sama summa õpilastele ja 

õpetajatele)  



Vahemaa kalkulaator reisitoetuse arvutamiseks 



Rahvusvahelises õppimis- ja õpetamistegevuses osalevad koolid 

(info lisatud iga osaleva kooli kohta eraldi) 

Pärnu kool 

 

Pariisi kool 

 

Stockholmi kool 



Sisestatud õppimis- ja õpetamistegevused 

Alicante kool 

 

Pärnu kool 

 

Pariisi kool 

 



Projekti ajakava ja kohapealsete ürituste lisamine (Other Project Events) 



Info lisamine kohapealse ürituse kohta 



Erikulud 



Projekti tulemused, hindamine ja levitamine 



Eelarve kokkuvõte 

Eelarve hetkeseis (nende andmete põhjal, mis on 

praeguseks taotlusvormi sisestatud) 

Maksimaalne võimalik toetussumma arvestades partnerite 

arvu ja projekti kestust. Seda summat ületades ei ole 

võimalik taotlust ära esitada! 



Projekti kokkuvõte 



Taotleja kinnitus 
(esitab ainult koordineeriv kool, allkirjastab koordineeriva kooli seadusjärgne esindaja) 

Alla laadida alles pärast seda, kui Participating 

Organisations osas on taotleva kooli andmed ja 

seadusjärgse esindaja andmed sisestatud, 

need tulevad dokumendile automaatselt! 

Allkirjastada käsitsi või digitaalselt 

Allkirjastatud dokument lisada uuesti taotluskeskkonda. 



Kontroll-leht 

ESITA TAOTLUS (juba esitatud taotlust saab enne tähtaega vajadusel muuta ja uuesti esitada) 

TAOTLUST SAAB ESITADA AINULT SEE INIMENE, KES SELLE TÄITMIST ALUSTAS! Taotluse 

allalaadimine 

PDF-ina 



Taotluse korduv esitamine 

Arvesse läheb viimane tähtajaks esitatud taotlus 



Pärast tähtaega esitatud taotlused hindamisele ei lähe! 

KUI TAOTLUSE ESITAMINE TEHNILISTEL PÕHJUSTEL EI ÕNNESTU 

  

 tõrke ilmnemisel tee veateatest kohe ekraanipilt 

 

  teavita kohe Sihtasutust Archimedes ja saada veateate ekraanipilt meile  

e-posti teel 

 

  SA Archimedes analüüsib juhtumit (küsib tehnilise toe abi) ja teavitab taotlejat 

edasistest sammudest 



Lisainfo 
 

Kodulehelt 

http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid 

 

Koolidele-lasteaedadele mõeldud praktilisest juhendist 

Guide for Schools: From the Need to the Project Idea 

 

Liitu hariduskoostöö uudiskirjaga 

http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine  

 

Loe programmijuhendit 

http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse 

 

Jälgi Erasmus+ üldhariduse infoväravat Facebookis 

https://www.facebook.com/erasmuspluss.ee/ 

 

http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/koolidevahelised-koostooprojektid
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/From the Need to the Project Idea - E+ schools.pdf
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine
http://archimedes.ee/hariduskoostoo-uudiskirjaga-liitumine
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
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http://haridus.archimedes.ee/programmijuhend-ja-taotluskutse
https://www.facebook.com/erasmuspluss.ee/



